Om ressource‐partnere vedr. migrant‐arbejdet
– hjælp til at møde trossøskende af anden farverig oprindelse
Hensigten med dette papir er at udruste danske menigheder til en lokal indsats i mødet med de migranter,
der kommer til menighedernes lokalområder. Både familier og menigheder kan vise gæstfrihed. Der er også
mulighed for at virke som kontakt‐menigheder for grupper af kristne migranter, der knytter sig til BiD.
Endelig udfordres vi til at påbegynde en diakonal indsats, fx ved at oprette mødesteder og lektie‐caféer. En
sådan integrationsindsats vil BiDs ledelse gerne fremme. Integrationsudvalget (IU) har ydet en stor indsats
gennem flere år. Med dette tiltag vil vi understøtte denne indsats med henblik på at fremme Guds rige hos
os, der er gammel‐danske, hos nye migranter og hos vore trossøskende af anden farverig oprindelse.
Ledelsen har undersøgt mulighederne for at ansætte en integrationskonsulent på deltid. Vi konstaterer, at
vi ikke kan ansætte én integrationskonsulent med de kompetencer, der er behov for. Vi har heller ikke
kunnet finde økonomiske ressourcer hertil. Vi peger derfor på en række partnere, der gerne hjælper
Integrationsudvalget i dets arbejde. IU og de nævnte partnere ønsker nu at bistå menighederne med
integrationsopgaven. Her beskrives den hjælp, vore partnere kan tilbyde, hvorefter de nævnes med navn.
1. Danske kontakt‐menigheder
BiDs chin‐menigheder har tilknyttet en dansk kontaktmenighed. Andre migrant‐menigheder samarbejder
på samme måde med danske menigheder. Kontakt‐ og mentor‐menighederne tilskyndes til at holde lokale
temadage med den migrant‐menighed, de er tilknyttet. I det nære forum kan man drøfte ting, der presser
sig på lokalt. Det anbefales, at kontakt‐ og migrantmenigheden mødes mindst én gang årligt.
Kontakt: Integrationsudvalget
2. Danske venskabs‐familier
Der er et naturligt behov for, at migranterne kan få hjælp til praktiske ting i dagligdagen. Her er venskabs‐
familier af stor værdi. Mange i den lokale BiD‐menighed eller i kontaktmenigheden kan træde til. Det er
tillige et af kerneområderne for Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT). KIT har indgået en samarbejdsaftale
med Folkekirkens Mellemkirkelige Råd om en kirkelig venskabsfamilie‐ordning, der kan bredes ud i alle
kommuner. På den baggrund bliver det naturligt at etablere en lokal økumenisk integrationsindsats.
Kontakt: Integrationsudvalget
3. Børnekirke‐ og søndagsskole
Der er brug for formidling af Bibelens budskab til børnene, for fremskaffelse af materialer og for dygtige
undervisere, der kan undervise migrant‐børn på dansk. Baptisternes Børne‐ og Ungdomsforbund (BBU), der
har en oversigt over lettilgængelige tilbud på materialer på dansk, hjælper gerne. KIT har ansat en
ressourceperson, der arbejder med undervisning af børn og unge i kristendom.
Kontakt: Børne‐ og Ungdomsforbundet
4. Børne‐ og ungdomsarbejdet
I forbindelse med stiftelse af ungdomsforeninger og spejderkredse er der brug for hjælp, især hvis det sker
med offentlige midler. Der er behov for hjælp til at lave vedtægter, budgetter, regnskaber og ansøgninger
til kommunen fx angående lån af lokaler og sportshaller. BBU inviterer migrant‐unge med på lejre og
ledertræning – herunder også uddannelse i sang‐ og musik. Når der laves vedtægter for en BBU‐forening,
skal det være to uafhængige organisationer med hvert sit CVR‐nummer, menighed og kirke hver for sig.
Kontakt: Børne‐ og Ungdomsforbundet

5. Spejderarbejdet
Der har ikke været interesse blandt migranterne for spejderarbejde, men Spejderkorpset hjælper gerne
migrant‐menigheder, der måtte være interesseret i lokalt spejderarbejde. Der er mulighed for at søge om
støtte til spejdere og til børn af familier på kontanthjælp eller med anden overførselsindkomst (fx
asylansøgere), der deltager på en spejderlejr. Det afgørende er, at de er socialt udsatte, hvilket bygger på
en vurdering i det enkelte tilfælde. KIT sidder inde med ekspertisen vedrørende det aktuelle lovgrundlag.
Kontakt: Spejderkorpset
6. Mødesteder og velkomstcaféer
Netop nu, hvor migranter kommer i stort tal til os, oprettes der mange mødesteder og velkomstcaféer. KIT
hjælper gerne hermed. Hvis der etableres en lokal forening, der driver mødestedet, giver det mulighed for
at søge om midler via kommunale puljer og private fonde. KIT stiller ekspertise til rådighed og hjælper med
ansøgninger m.v.
Kontakt: Kirkernes Integrations Tjeneste
7. Vedtægter og bygninger
Mange migrant‐menigheder søger hjælp til vedtægter. IU formidler BiDs standardvedtægter, der findes på
dansk og engelsk. Rådgivning i forbindelse med optagelse i BiD varetages af IU og generalsekretæren. Ved
køb af bygninger kan IU i samarbejde med advokat og revisor bistå med rådgivning. IU laver det indledende
arbejde, der gennemses af de nævnte eksperter. Aftale om evt. honorar skal indgås på forhånd.
Kontakt: Integrationsudvalget
8. Økonomisk rådgivning
Hvis der er brug for økonomisk bistand vedr. migrant‐menighedens økonomi, skattefradrag etc., kan der
rettes henvendelse til BiDs økonomiansvarlige medarbejder. Ligeledes kan BiDs revisor inddrages efter
aftale. Aftale om evt. honorar skal altid indgås på forhånd.
Kontakt: Integrationsudvalget
9. Forsikring af kirkebygninger
Det er vigtigt, at forsikringsmarkedet afsøges på bedste vis. Konsulentbistand hertil tilbydes migrant‐
menighederne via BiDs ledelse i forbindelse med køb af bygninger. Folkekirken og frikirkerne betaler ikke
ejendomsskat på bygninger, der alene bruges til kirkelige formål. Rådgivning herom følger også med.
Kontakt: Integrationsudvalget
10. Sommerstævner og ‐lejre
Vi opfordrer til, at så mange som muligt fra migrant‐menighederne deltager på sommerstævnet, hvorved
båndene mellem os styrkes. I den forbindelse hjælper vi med wildcards og evt. andre former for økonomisk
støtte. Der er lignende muligheder, når det gælder lokale og regionale sommerlejre, se punkt 5.
Kontakt: Integrationsudvalget
11. Lederuddannelse
Baptistkirkens ’Mission i Danmark’‐projekt, der sigter på uddannelse af 100 unge mellem 21 og 30 år, er
også et tilbud til migrant‐menighederne. Det er et oplagt integrationsprojekt, hvor de unge uanset etnisk
baggrund kan blive venner og danne netværk for livet.
Kontakt: Mission i Danmark‐udvalget
12. Missionsprojekter
Nogle migrant‐menigheder er interesserede i at have deres egne missionsprojekter i hjemlandet. BiDs
ledelse vil gerne drøfte samarbejde herom. Chin‐menighederne er aktive i BiDs projekt i Myanmar.

KvindeNetværkets møntindsamling i 2016 går til et børnehjem i Myanmar. BBU kan evt. også indgå i et
projekt i Myanmar.
Kontakt: International missionssekretær
13. Missionær‐ og besøgs‐visa
Det er afgørende for BaptistKirken, at de nævnte visa – til udenlandske gæsteprædikanter m.v. – ansøges
med brug af stor ekspertise og i overensstemmelse til lovgivningen. I modsat fald kan BiDs renommé sættes
over styr. Ledelsen henstiller derfor, at det altid er KIT, der søger om visa og de nødvendige forsikringer.
Kontakt: Kirkernes Integrations Tjeneste
14. Integration i BaptistKirken
Der er behov for både skriftlig (bl.a. nyhedsbrevet) og mundtlig information til migrant‐menighederne. Det
er på længere sigt hensigten, at der skal etableres en repræsentation i ledelsen fra migranterne, da de
udgør en stor del af medlemsskaren i BiD. Det er hensigtsmæssigt, at denne integration begynder lokalt i
menighederne. BiD vil også bidrage med øget indsigt i, hvordan BiD og menighederne samarbejder gennem
landskonferencen.
Kontakt: Sekretariatet
15. Børneopdragelse og vold i familien
Mange migrant‐forældre har det vanskeligt, når børn og unge gør opmærksom på, at danske kammerater
bliver opdraget anderledes. Det er vigtigt, der informeres om, hvordan dansk lovgivning er fx med hensyn
til afstraffelse af børn. KIT har ansat tre kvindelige konsulenter (en filippiner, en araber og en afrikaner), der
arbejder med vold i familien – både mellem ægtefæller og med opdragelse af børn. De besøger gerne
migrant‐menighederne. KIT samarbejder med Danner, der bl.a. søger at hjælpe voldsramte kvinder.
Kontakt: KvindeNetværket
16. Kvindens rolle i det danske samfund
Der er stor forskel på mænd og kvinders roller i det danske samfund sammenlignet med flere af de lande,
hvorfra migranterne kommer. Der er behov for oplysning om mænd og kvinders roller i det danske samfund
og for oplysning både overfor ældre og yngre kvinder. KvindeNetværkets ressourcer kan forespørges om
hjælp – ligeledes KITs tre nævnte kvindelige konsulenter.
Kontakt: KvindeNetværket
17. Jobsøgning
På grund af sprogproblemer og manglende kendskab til arbejdsmarkedet opstår der undertiden behov for
hjælp til at udfærdige jobansøgninger. KIT er pt. i dialog med JobVision (et datterselskab af Krifa) på dette
felt omkring eventuelle lokale kurser, der tilrettelægges for flygtninge.
Kontakt: Kirkernes Integrations Tjeneste
18. Integrationslovgivningen
Der er ofte behov for orientering om fx regler for forlængelse af opholdstilladelser, familiesammenføringer
og statsborgerskab. KIT hjælper migranter i familiesammenføringssager og formidler opdateret information
til migrant‐menighederne og deres kontakt‐menighed.
Kontakt: Kirkernes Integrations Tjeneste
Afrunding
Dette papir er i 2015‐16 udarbejdet af BaptistKirkens ledelse og af Integrationsudvalget. Det bygger på
sidstnævntes rapport af 26.9.2015, drøftelser med Børne‐ og Ungdomsforbundet (BBU), Spejderkorpset
(DBS) og KvindeNetværket samt med Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT). De nævnte ressourcer kan
opsøges via deres hjemmesider eller via Håndbogen:

Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT):
www.kit‐danmark.dk
Børne‐ og Ungdomsforbundet (BBU):
www.bbunews.dk
Danske Baptisters Spejderkorps (DBS):
www.dbs.dk
Danske Baptisters KvindeNetværk:
www.baptistkvinder.dk
Alle øvrige: www.baptistkirken.dk
BaptistKirkens ledelse

